
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie zijn wij? 

Apotheek A15 maakt unieke geneesmiddelen beschikbaar voor ziekenhuizen en hun patiënten. Wij hebben 

de focus op producten die niet als handelsproduct verkrijgbaar zijn en op producten voor klinisch 

onderzoek. Wij zijn een joint venture van het Erasmus MC, UMC Groningen, Radboudumc en UMC Utrecht. 

De belangrijkste waarden van onze bijna 90 collega’s zijn: betrokken, ontwikkelingsgericht en 

betrouwbaar. We zijn en voelen ons betrokken bij en verantwoordelijk voor de zorg voor de patiënt, de 

organisatie en onze collega’s. We kijken naar kansen en mogelijkheden om de organisatie en onszelf 

continu te verbeteren. We zijn eerlijk en geloofwaardig en houden ons aan afspraken. Doen wat je zegt en 

zeggen wat je doet. We zorgen voor leverbetrouwbaarheid, leveren betrouwbare producten en bieden een 

betrouwbare werkomgeving. 

 

Wat ga je doen? 

Binnen het laboratorium (20 FTE) van Apotheek A15 analyseren we grondstoffen, emballage en de 

geneesmiddelen die bereid worden op onze productie afdeling. Compliance en efficiëntie spelen hierbij een 

belangrijke rol.  

Het laboratorium is ingedeeld in 3 teams namelijk microbiologie, analytische chemie en research.  

Samen met de andere coördinatoren ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse werkzaamheden en alles 

wat hierbij komt kijken. Het is een hands-on functie, waarbij je nauw betrokken bent bij de 

werkzaamheden van je team.  

 

Je bent verantwoordelijk voor: 

- Op betrokken persoonlijke wijze leiding geven aan je teamleden 

- Coachen en stimuleren van de ontwikkeling van je teamleden 

- Verzorgen van werkoverleggen, ontwikkel- en beoordelingsgesprekken  

- Het toezien op het correct uitvoeren van werkzaamheden volgens gestelde voorschriften en eisen 

- Goede en accurate documentatie van de activiteiten van jezelf en je teamleden 

- Het ontwikkelen en verbeteren van werkprocedures en protocollen 

- De aanschaf, validatie en onderhoud van apparatuur  

- De optimalisatie van processen / procedures binnen de afdeling, maar ook tussen verschillende 

afdelingen 

- Begeleiding van projecten binnen de afdeling  

Vacature 

Coördinator 

Analytische Chemie 



 

 

Jouw collega’s 

Allereerst werk je nauw samen met je collega’s van het laboratorium en vooral de (negen) teamleden van 

het analytisch chemische team. Je rapporteert aan de Manager Laboratorium.  

Je werkt ook veel samen met collega’s van andere afdelingen, zoals Quality Assurance, Productie, 

Planning & Inkoop en Verkoop & Distributie. 

 

Wat breng je mee? 

Je hebt minimaal HBO denkniveau en een relevante opleiding, bijvoorbeeld analytische chemie. Je hebt 

ervaring en affiniteit met het werken in een (GMP-)gereguleerde omgeving en weet hoe je deze regels in 

de praktijk brengt, bijvoorbeeld op het vlak van documentatie en apparatuur beheer. 

Je hebt bewezen leidinggevende vaardigheden. Je hebt een coachende stijl van leidinggeven en houdt 

ervan om met mensen te werken.  

En tot slot voel je je aangetrokken tot onze waarden betrokken, ontwikkelingsgericht en 

betrouwbaar en breng je deze in de praktijk. 

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag is een voorwaarde voor aanstelling. 

 

Wat bieden wij? 

• een passend salaris conform de cao UMC 

• een aanstelling voor een jaar met de intentie tot een vast dienstverband 

• 8% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering van 8,3% 

• een pensioenregeling bij het ABP 

• vergoeding van de reiskosten van € 0,21 per kilometer 

 

Meer informatie of direct solliciteren? 

Voor meer informatie kijk op www.apotheekA15.nl of neem contact op met Hanneke van der Hoeven, 

Manager Laboratorium, telefoon: 0183-820826.  

Geïnteresseerd in onze vacature? Stuur dan voor 27 maart 2023 je motivatie en CV naar 

p.denouden@apotheeka15.nl 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.apotheeka15.nl/
mailto:p.denouden@apotheeka15.nl

